ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 23.04.2018
Prítomní:
Ing. Radomír Drška, PaedDr. Jozef Tomko, MUDr. Jozef Petrik
Karol Pittroff - zástupca starostu obce
Neprítomní:
Ing. Monika Hamzová, Pavol Behun, Michal Duda
František Lopašovský – starosta obce Malčice
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie – kontrola prítomnosti
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prejednanie a schválenie predloženého programu zasadnutia
4. Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie
telocvične na rok 2018
4. Diskusia
5. Z á v e r

1. Otvorenie - kontrola prítomnosti, doplnenie programu
Zástupca starostu obce Malčice, poslanec Karol Pittroff privítal poslancov, nakoľko starosta
obce p. František Lopašovský sa zasadnutia OZ nemohol zúčastniť, poveril vedením zasadnutia
svojho zástupcu poslanca Karola Pittroffa. Ten v úvode zasadnutia OZ určil za zapisovateľku Mgr.
Tatianu Vaľovú a konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci. Zástupca
starostu obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ. Poslanec MUDr. Jozef
Petrik sa informoval u zástupcu starostu Karola Pittroffa, z akého dôvodu sa zasadnutia OZ
nezúčastní starosta obce František Lopašovský.

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
- návrhová komisia - PaedDr. Jozef Tomko, Ing. Radomír Drška
- overovatelia zápisnice - Karol Pittroff, MUDr. Jozef Petrik
Poslanci: Ing. Radomír Drška, PaedDr. Jozef Tomko, MUDr. Jozef Petrik, Karol Pittroff
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie č. 6

3. Prejednanie a schválenie programu zasadnutia OZ
Prítomní poslanci schválili program OZ, ktorý prečítal zástupca starostu obce Malčice p. Karol
Pittroff.
Poslanci: Ing. Radomír Drška, PaedDr. Jozef Tomko, MUDr. Jozef Petrik, Karol Pittroff
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 7

4. Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
Pri tomto bode programu poslanci OZ udelili slovo riaditeľke ZŠ Malčice Mgr. Marte Uhrinovej, aby
bližšie objasnila predloženú výzvu. Mgr. Marta Uhrinová uviedla, že prostredníctvom takejto výzvy,
ktorá sa ZŠ Malčice núka, rada by zlepšila kvalitu a funkčnosť opotrebovanej telocvične, ktorá opravu
nutne potrebuje. Uviedla tiež, že výška spoluúčasti obce, ako žiadateľa na kapitalové výdavky
predstavuje najmenej 10% z poskytnutej dotácie. Poslanec MUDr. Jozef Petrik sa informoval u p.
Mgr Uhrinovej, ako dlho vie o tomto projekte resp. výzve, prečo ich skôr neinfomovala o takejto
možnosti.

Pani Mgr. Uhrinová uviedla do pozornosti poslancov, že o takejto možnosti sa dozvedela cca týždeň
dozadu. Prítomní poslanci OZ si vypočuli stanovisko riaditeľky ZŠ Mgr. Marty Uhrinovej a dohodli
sa na možnom riešení.
Poslanci: Ing. Radomír Drška, PaedDr. Jozef Tomko, MUDr. Jozef Petrik, Karol Pittroff
Navrhujú, aby sa do piatka tj. 27.04.2018 zvolalo zasadnutie OZ a predložil sa riaditeľkou ZŠ p.
Martou Uhrinovou prieskum o predbežných cenových ponukách ohľadne rekonštrukcie palubovky ZŠ
obce Malčice a socialných resp. hygienických zariadení telocvične. O tomto bode programu poslanci
OZ nehlasovali.

4. Diskusia
V rámci diskusie sa prítomí poslanci domáhali otázkami na zástupcu starostu obce zistiť, z akého
dôvodu bol odvolaný z funkcie hl. kontrolóra p. Jozef Tomko a prečo sa zasadnutia nezúčastnil,
neobdŕžal pozvánku. Zástupca starostu Karol Pittroff odpovedal, že žiaľ nemá o tomto žiadnu
vedomosť, nakoľko bol dlhší čas pracovne odcestovaný v zahraničí, konkr. v ČR.

Záver:
Zástupca starostu obce Karol Pittroff, poveril na záverečné prečítanie prijatých uznesení poslanca
MUDr. Jozefa Petrika.
Na záver boli odsúhlasené závery zo zasadnutia zo dňa 23.04.2018. Zástupca starostu obce Malčice
p. Karol Pittroff, poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Uznesenia č. 6/2018, 7/2018 tvoria prílohu k tejto zápisnici.

Overovatelia: Karol Pittroff v.r.
MUDr. Jozef Petrik v.r.

.....................................
....................................

----------------------------------v.r. Karol Pittroff,
zástupca starostu obce
poverený viesť zasasdnutie OZ, zo dňa 23.04.2018

Zapisovateľka: Mgr. Tatiana Vaľová v.r. ..............................

ZÁVERY
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 23.04.2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 6/ 2018
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
- návrhová komisia - PaedDr. Jozef Tomko, Ing. Radomír Drška
- overovatelia zápisnice - Karol Pittroff, MUDr. Jozef Petrik

Overovatelia:

Karol Pittroff v.r.

....................................

MUDr. Jozef Petrik v.r.

....................................
............................................
František Lopašovský v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 7/ 2018
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Program zasadnutia OZ

Overovatelia

Karol Pittroff v.r.

....................................

MUDr. Jozef Petrik v.r.

....................................
............................................
František Lopašovský v.r.
starosta obce

